
 

 

             दिनदिशेष               

       ६ दिसेंबर – घटना         

• १७६८: एनसायक्लोपीदिया दिटादनकाचा पदिला अंक प्रकादशत झाला.  

• १८७७: ि िॉदशंग्टन पोस्ट या िृत्तपत्राच्या प्रकाशनास सुरूिात झाली.  

• १८९७: परिाना टॅक्सीकॅब सुरु करणारे लिंन िे जगातील पदिले शिर ठरले.  

• १९१७: दिनलँि रदशयापासनु स्ितंत्र झाला.  

• १९७१: भारताने बांगलािेशला मान्यता दिल्यामुळे पादकस्तानने भारताशी 

राजनैदतक संबंध तोिले.  

• १९७८: स्पेनने सािवमत चाचणीच्या कौलािरुन निीन संदिधान अंगीकारले.  

• १९८१: िॉ. एस. झेि. कादसम यांच्या नेतृत्त्िाखाली पोलर सकव ल या 

जिाजातून भारताची तुकिी आपल्या पदिल्या अंटादक्टवक मोदिमेिर 

गोव्यातील मामावगोिा बंिरातून रिाना झाली.  

• १९९२: अयोध्येत कारसेिकांनी बाबरी मदशि पािली. त्यामुळे उसळलेल्या 

िगंलीत सुमारे १,५०० लोक ठार झाले.  

• १९९९: जमवनीची लॉनटेदनसपटू स्टेिी ग्राि दिला ऑदलदपपक ऑिवर या 

प्रदतषे्ठच्या पुरस्काराने गौरदिण्यात आले.  

• २०००: थोर समाजसेिक बाबा आमटे यांना राष्ट्रपती के. आर. नारायणन 

यांच्या िस्ते केन्र सरकारचा िॉ. बाबासािेब आंबेिकर आंतरराष्ट्रीय 

पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. 



 

 

🌀🌀 ६ डिसेंबर – जन्म 🌀🌀  

• १४२१: इगं्लंिचा राजा िेन् री (सिािा) यांचा जन्म. (मृत्यू: २१ मे १४७१)  

• १७३२: भारताचे पदिले गव्िनवर जनरल िॉरन िेदस्टंग्ज यांचा 

जन्म. (मृत्यू: २२ ऑगस्ट १८१८)  

• १८२३: जमवन दिचारिंत मॅक्स मुल्लर यांचा जन्म. (मृत्यू: २८ 

ऑक्टोबर१९००)  

• १८५३: संस्कृत दिद्वान, दशक्षणतज्ञ, इदतिासकार िरप्रसाि शास्त्री यांचा 

जन्म. (मृत्यू: १७ नोव्िेंबर १९३१)  

• १८६१: किी रेव्िरंि नारायण िामन दटळक यांचा जन्म. (मृत्यू: ९ मे १९१९)  

• १९१६: गंधिव भूषण जयराम दशलेिार यांचा जन्म. (मृत्यू: ६ नोव्िेंबर १९९२)  

• १९१७: बादस्कन-रॉदबन्स चे सिससं्थापक इरब रोदबन्स यांचा जन्म. 

(मृत्यू: ५ मे २००८)  

• १९२३: लेखक ि पटकथाकार िसंत सबनीस यांचा जन्म. (मृत्यू: १५ 

ऑक्टोबर २००२)  

• १९३२: पद्मभूषण परुस्कार दिजेते दिन्िी लेखक, पटकथालेखक, िूरिशवनचे 

अदतररक्त संचालक कमलेश्वर यांचा जन्म. (मृत्यू: २७ जानेिारी २००७)  

• १९४५: अदभतेने शेखर कपरू यांचा जन्म.  

• १९४८: भरतनाट्यम नतृ्यांगना सुचेता दभिे-चापेकर यांचा जन्म.  

• १९८५: भारतीय दिकेटपटू आर. पी. दसंग यांचा जन्म. 

             ६ दिसेंबर – दनधन               

• १८९२: सीमेन्स कंपनीचे संस्थापक िनेर व्िोंन सीमेन्स यांचे दनधन. (जन्म: 

१३ दिसेंबर १८१६)  

• १९५६: भारतीय राज्यघटनेचे दशल्पकार िॉ. बाबासािेब आंबेिकर यांचे 

दनधन. (जन्म: १४ एदप्रल १८९१)  

• १९७१: भारतातील भूदिज्ञान अध्ययनाचा पाया घालणारे िैज्ञादनक 

कमलाकांत िामन केळकर यांचे दनधन. (जन्म: १ जानेिारी १९०२)  



 

 

• १९७६: पत्री सरकार चे (प्रदत सरकार) संस्थापक आदण कपयुदनस्ट पक्षाचे 

खासिार िांदतदसंि नानासािेब पाटील यांचे दनधन. (जन्म: ३ ऑगस्ट 

१९००)  

• १९९०: मलेदशया िेशाचे पदिले पतंप्रधान तुकू अब्िुल रिमान यांचे दनधन. 

(जन्म: ८ िेिुिारी १९०३) 
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